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PRESSINBJUDAN: Välkomna på
smygpremiären av nya
barnutställningen Allemansland
Pressmeddelande   •   Apr 15, 2015 12:11 CEST

Fredagen 17 april kl 10.00, har vi bjudit in förskolebarn  för att leka i och upptäcka den nya
barnutställningen, som baseras på miljöer  och figurer från Lennart Hellsings folkkära  böcker.
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Här kommer de få besöka staden Annorlunda, möta kaptenerna på  sjörövarskeppet, och träffa herr
Gurka och de andra grönsakerna. I Bagar  Bengtssons krokan kan man krypa in och läsa en god bok.
Sammanlagt finns 8  uppbyggda stationer och ett tjugotal verser med tillhörande figurer bland annat 
den här:

Här dansar Herr Gurka, både vals och mazurka
Här dansar  Herr Gurka, både vals och mazurka 
Grön är herr Gurka, grön är hans bror  
Båda har strumpor, men ingen har skor.
(Lennart  Hellsing)

Utställningen pågår 18 april till 18  oktober.

Vid frågor kontakta,
Museipedagog Liza Hermansson, tel 072-518 19 03
Utställningschef  Marie Östblom, tel 054-701 19 11

Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med ca en kvarts miljon besökare
per år. Vi vill visa och förmedla kulturhistoria och konst som ger nya upplevelser och insikter om vad
det är att vara människa – belysa samtidsfrågor, väcka nyfikenhet och ge ett vidgat perspektiv på
samhällsutvecklingen. Värmlands Museum är en öppen arena för reflektion, kunskap, möten och
samtal, dit alla kan komma för att bli inspirerade. Vi strävar efter delaktighet och vill beröra alla
länsinvånare genom en bred verksamhet i hela länet, bl a genom våra fyra filialer.


